
Рішення колегії 

 

від 27 грудня 2016 року                         Протокол № 5 

 

Про стан діяльності місцевих органів 

управління освітою з питань розвитку мережі 

позашкільних навчальних закладів області, 

підтримки творчо обдарованих дітей 

та учнівської молоді 

 

 Розглянувши та обговоривши інформацію «Про стан діяльності місцевих 

органів управління освітою щодо розвитку мережі позашкільних навчальних 

закладів області, підтримки творчо обдарованих дітей та учнівської молоді», 

колегія 

УХВАЛЮЄ: 

1. Інформацію про стан діяльності місцевих органів управління освітою щодо 

розвитку мережі позашкільних навчальних закладів області, підтримки творчо 

обдарованих дітей та учнівської молоді взяти до відома. 

 

2. Запроваджувати різні форми дієвого контролю за діяльністю місцевих 

органів управління освітою з питань створення належних умов для роботи з 

обдарованими дітьми у позашкільних навчальних закладах області 

постійно. 

 

3. Схвалити досвід роботи з цього питання органів управління освітою 

Васильківського, Вишгородського, Іванківського, Києво-Святошинського, 

Сквирського, Таращанського районів та міст Біла Церква, Бориспіль, Бровари, 

Васильків, Переяслав-Хмельницький, Славутич. 

 

4. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

 

4.1. не допустити скорочення мережі гуртків позашкільних навчальних 

закладів; 

4.2. проаналізувати і розглянути на засіданнях колегій місцевих органів 

управління освітою питання роботи з обдарованими дітьми та перспективи 

удосконалення діяльності з означеного питання 

до 01.02.2017; 
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4.3. тримати на особистому контролі питання щодо розширення мережі 

гуртків з метою забезпечення максимальних можливостей для здобуття дітьми та 

учнівською молоддю якісної позашкільної освіти різних напрямів 

постійно; 

 

4.4. вжити заходів для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних 

навчальних закладів, зокрема оснащення їх сучасним спеціальним обладнанням, 

комп’ютерною та мультимедійною технікою 

постійно; 

 

4.5. удосконалити механізм морального і матеріального стимулювання 

педагогів – керівників гуртків, а також вихованців, які є переможцями та 

призерами обласних, всеукраїнських творчих конкурсів, змагань, фестивалів тощо 

до 01.03.2017. 

 

5. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини»: 

 

5.1. продовжити роботу щодо реалізації обласних проектів: освітньо-

виховного проекту з національно-патріотичного та громадянського виховання 

«Моя країна – Україна, Київщина – серце України» і творчого проекту «Таланти 

твої, Київщино!» 

постійно; 

 

5.2. забезпечити проведення моніторингу якості та результативності роботи 

позашкільних навчальних закладів з обдарованими дітьми та учнівською молоддю 
постійно; 

 
5.3. продовжити співпрацю з державними закладами, установами й 

громадськими організаціями щодо реалізації проекту «Самоврядування дітей та 
учнівської молоді Київщини» 

постійно; 
  

6. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації            
Осипенко Ж. Ж. 

 

 

Голова колегії                                В.Б. Рогова 


